ZARZĄDZENIE NR 340/18
WÓJTA GMINY SUWAŁKI
z dnia 6 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia trybu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego przez gminę, której
mieszkańcem jest ten uczeń
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r.
poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 50 ust. 2 oraz art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 roku
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustala się tryb pokrycia przez właściwe gminy kosztów wychowania przedszkolnego, uczniów
nie będących mieszkańcami Gminy Suwałki, uczęszczających do publicznego oddziału przedszkolnego
zorganizowanego w szkole podstawowej lub publicznego punktu przedszkolnego, prowadzonego przez Gminę
Suwałki oraz osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego.
§ 2. 1. Jeżeli do publicznego oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub
publicznego punktu przedszkolnego, prowadzonego przez Gminę Suwałki lub osobę prawną niebędącą
jednostką samorządu terytorialnego, uczęszczają uczniowie zamieszkali poza Gminą Suwałki, objęci
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,
Dyrektor szkoły zobowiązany jest sporządzić na podstawie ewidencji uczniów wykaz uczniów spoza terenu
Gminy Suwałki, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2.
2. Wykaz uczniów, o którym mowa w ust. 1 obejmujący okres od 1 stycznia do 31 października danego
roku kalendarzowego należy sporządzić do 10 listopada danego roku i przekazać do Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół.
3. Wykaz uczniów, o którym mowa w ust. 1 obejmujący okres od 1 listopada do 31 grudnia danego roku
kalendarzowego należy sporządzić do 10 grudnia danego roku i przekazać do Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół.
4. Pod pojęciem ewidencji uczniów, o której mowa w ust. 1 należy rozumieć dokumenty dotyczące
ewidencji uczniów danej jednostki organizacyjnej, w tym między innymi: księgę uczniów, dziennik zajęć,
rejestry uczniów itp., których obowiązek prowadzenia wynika z odrębnych przepisów, będące podstawą
ustalenia faktycznej liczby uczniów – z uwzględnieniem informacji o dacie przyjęcia i wykreślenia ucznia
z oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/punktu przedszkolnego.
§ 3. 1. Wyliczenia kwoty kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów spoza terenu Gminy Suwałki faktycznie uczęszczających w poszczególnych miesiącach do publicznego oddziału przedszkolnego
zorganizowanego w szkole podstawowej lub publicznego punktu przedszkolnego, prowadzonego przez Gminę
Suwałki - dokonuje się zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203), natomiast prowadzonego przez osobę prawną niebędącą jednostką
samorządu terytorialnego zgodnie z art. 51 ust. 4 ww. ustawy.
2. W rozumieniu niniejszego zarządzenia uczniem faktycznie uczęszczającym do publicznego oddziału
przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub publicznego punktu przedszkolnego,
prowadzonego przez Gminę Suwałki lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego w danym
miesiącu jest uczeń przyjęty i ujęty w ewidencji w danym miesiącu kalendarzowym, a także uczeń który jest
skreślony z ewidencji w danym miesiącu, lecz choćby przez jeden dzień miesiąca był uczniem tej placówki.
§ 4. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół na podstawie wykazu uczniów, o którym mowa
w § 2 ust. 2 i ust. 3 sporządza informację dotyczącą pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego przez
gminę, której mieszkańcem jest ten uczeń, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, którą
niezwłocznie przekazuje do Referatu Polityki Społeczno- Gospodarczej w Urzędzie Gminy Suwałki celem
wystawienia i wysłania noty obciążeniowej do właściwej gminy.
§ 5. 1. Rozliczenie kosztów wychowania przedszkolnego z gminą, w której uczeń zamieszkuje, a uczęszcza
do publicznego oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub publicznego punktu
przedszkolnego prowadzonego przez Gminę Suwałki lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu
terytorialnego nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej za okres styczeń – październik oraz za okres
listopad – grudzień.
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2. Noty księgowe, o których mowa w ust.1 są przekazywane dla właściwej gminy wraz z informacją
o kosztach wychowania przedszkolnego.
§ 6. W przypadku błędnego wykazania liczby uczniów, o której mowa w § 2 ust. 2 i 3 przez dyrektora danej
jednostki oświatowej, dyrektor sporządzi niezwłocznie do dnia 2 stycznia następnego roku kalendarzowego
korektę wykazu uczniów, na podstawie której będzie wystawiona nota korygująca.
§ 7. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się dyrektorom szkół, kierownikowi Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół oraz kierownikowi Referatu Polityki Społeczno- Gospodarczej
w Urzędzie Gminy Suwałki.
§ 8. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Suwałki.
§ 9. . Traci moc zarządzenie nr 280/17 Wójta Gminy Suwałki z dnia 31 października 2017 roku w sprawie
ustalenia trybu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego przez gminę, której mieszkańcem jest ten uczeń.
§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Suwałki
Tadeusz Chołko
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 340/18
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 6 czerwca 2018 r.
……………………………………
/nazwa jednostki/
Wykaz uczniów uczęszczających w okresie styczeń- październik/ listopad- grudzień** 20…. r. do…………………………………………………
/oddział przedszkolny/
prowadzonego przez Gminę Suwałki/ osobę prawną niebędącą JST** ………………………………………….......................................................
(nazwa fundacji)
- niebędących jej mieszkańcami
Miesiąc, w którym dziecko było
uczniem faktycznie uczęszczającym
Lp.
Imię i nazwisko dziecka
Data urodzenia
Adres zamieszkania
do oddziału przedszkolnego
miesiąc
TAK
NIE
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
*uczniem faktycznie uczęszczającym do oddziału przedszkolnego w danym miesiącu jest uczeń przyjęty i ujęty w ewidencji w danym miesiącu kalendarzowym,
a także uczeń, który został skreślony z ewidencji w danym miesiącu lecz choćby przez jeden dzień miesiąca był uczniem placówki.
** niewłaściwe pominąć
.................................................
......................................................
/miejscowość, data/
/pieczątka i podpis dyrektora/
Nazwa gminy,
w której dziecko
zamieszkuje
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 340/18
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 6 czerwca 2018 r.
……………………………………
/nazwa jednostki/
Wykaz uczniów uczęszczających w okresie styczeń- październik/ listopad- grudzień** 20…. r. do…………………………………………………
/nazwa punktu przedszkolnego/
prowadzonego

przez

Gminę

Suwałki

-

niebędących

jej

mieszkańcami

Miesiąc, w którym dziecko było
uczniem faktycznie uczęszczającym
Lp.
Imię i nazwisko dziecka
Data urodzenia
Adres zamieszkania
do punktu przedszkolnego
miesiąc
TAK
NIE
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
*uczniem faktycznie uczęszczającym do oddziału przedszkolnego w danym miesiącu jest uczeń przyjęty i ujęty w ewidencji w danym miesiącu kalendarzowym,
a także uczeń, który został skreślony z ewidencji w danym miesiącu lecz choćby przez jeden dzień miesiąca był uczniem placówki.
** niewłaściwe pominąć
.................................................
....................................................
/miejscowość, data/
/pieczątka i podpis dyrektora/
Nazwa gminy,
w której dziecko
zamieszkuje
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 340/18
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 6 czerwca 2018 r.
………………………………….
/nazwa jednostki/
Informacja dotycząca pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego przez gminę ……………………………............................................
/nazwa gminy/
za realizację wychowania przedszkolnego w punktach przedszkolnych/oddziałach przedszkolnych, prowadzonych przez Gminę Suwałki oraz osobę prawną
niebędącą jednostką samorządu terytorialnego
za okres od ……….………………. do …………………………….

Lp
.

Nazwa jednostki

Imię i nazwisko
dziecka

Data urodzenia

Adres zamieszkania

Miesiąc roku
kalendarzowego,
którego
rozliczenie
dotyczy

Rozliczenie
Wysokość
Miesięczna
miesięcznej
kwota dotacji
podstawowej
na
kwoty dotacji dla
wychowanie
oddziału
przedszkolne,
przedszkolnego/
przewidzianej
punktu
na ucznia na
przedszkolnego
dany rok
określona dla
budżetowy
Gminy Suwałki
1
2

Miesięczny koszt
wychowania
przedszkolnego
do pokrycia
przez gminę,
której
mieszkańcem
jest ten uczeń
3=1-2

Ogółem do pokrycia koszt wychowania przedszkolnego
………………………………………………
/data i podpis osoby sporządzającej/

………………………………………….....
/podpis kierownika jednostki/
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